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COMITETUL CONSULTATIV DE SUPRAVEGHERE A REFORMEI 
APC S-A ÎNTRUNIT ÎN PRIMA ŞEDINŢĂ  
 
Comitetul consultativ de supraveghere a reformei administraţiei publice 
centrale s-a întrunit pe data de 17 martie în prima şedinţă. În cadrul şedinţei, 
prezidată de Prim-ministrul Vasile TARLEV, au fost discutate acţiunile de 
implementare a reformei întreprinse în primele luni ale anului 2006 de către 
Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice şi alte ministere. În 
aceeaşi şedinţă a fost dscutat regulamentul de activitate a Comitetului.   
În calitate de membri ai Comitetului au fost propuşi:  
Anton Miron, deputat, Parlamentul Republicii Moldova 
Vasile Balan, deputat, Parlamentul Republicii Moldova 
Feodosia Furculiţă, viceministrul finanţelor 
Elena Mocanu, viceministrul justiţiei 
Sergiu Sainciuc, viceministrul economiei şi comerţului 
Roman Cazan, prim-şef adjunct al Aparatului Guvernului 
Bruno Pouezat, reprezentant permanent al PNUD-Moldova 
Edward Brown, reprezentant permanent al Băncii Mondiale 
Ala Scvorţova, şef de secţie DFID, Marea Britanie 
Hans H.Lundquist, reprezentant permanent al SIDA în Moldova 
Ray Virgilio Torres, reprezentant permanent al UNICEF-Moldova 
Jefrry Tchong, prim-secretar, Ambasada Olandei cu sediu la Kiev 
Ştefan Bratu, preşedintele Asociaţiei Preşedinţilor şi Consilierilor Raionali  



Victor Popa, profesor, IDIS Viitorul 
Arcadie Barbăroşie, director executiv, Institutul de Politici Publice. 
Potrivit proiectului de regulament discutat în cadrul şedinţei, Comitetul de 
supraveghere va activa pe baze obşteşti şi va fi abilitat cu funcţii 
consultative şi de monitorizare.  
Pe parcursul activităţii sale, membrii comitetului urmează să discute 
progresele şi problemele apărute în procesul implementării reformei APC şi 
vor contribui la identificarea unor soluţii optime în acest sens, inclusiv prin 
elaborarea recomandărilor şi propunerilor. Ulterior, aceste recomandări vor 
fi transmise Unităţii de coordonare a reformei administraţiei publice pentru a 
le propune  spre examinare Comisiei guvernamentale pentru reforma APC. 
De asemenea, Comitetul are sarcina de a contribui la asigurarea transparenţei 
procesului de implementare a reformei APC prin facilitarea implicării 
diferitor factori interesaţi în acest proces. 
Prim-ministru a accentuat în cadrul şedinţei importanţa implicării mai active 
în acest proces a societăţii civile, precum şi a administraţiei publice locale 
întru fortificarea dialogului pentru implementarea cu succes a reformei.  
 
ETAPA A DOUA A ANALIZEI FUNCŢIONALE A ÎNCEPUT 
 
La finele lunii februarie a fost lansată etapa a doua a analizei funcţionale 
care are drept scop studierea funcţiilor pe orizontală în 158 de structuri ale 
autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale, precum şi pe 
verticală în 82 de servicii publice desconcentrate şi instituţiile din 
subordinea ministerelor.  
Analiza funcţională urmează să studieze  multitudinea funcţiilor instituţiilor 
pentru a identifica funcţiile ce se suprapun, ce nu corespund programelor şi 
strategiilor naţionale, cele ce nu ţin de competenţa autorităţii pentru a le 
transfera altor entităţi întru eficientizarea activităţii APC.  
Pentru efectuarea analizei funcţionale autorităţile administraţiei publice 
centrale au fost clasificate în cinci domenii: justiţie şi afaceri interne; 
agricultură şi mediu; dezvoltare economică; guvernare şi finanţe publice, 
precum şi domeniul social, educaţie şi cultură.  Echipele de experţi au fost 
plasate în următoarele ministere: Ministerul Justiţiei, Ministerul Agriculturii 
şi Industriei Alimentare, Ministerul Industriei şi Infrastructurii, Ministerul 
Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. 



 
AŞTEPTĂRILE FUNŢIONARILOR PUBLICI VIZAVI DE 
REFORMA APC COINCID CU OBIECTIVELE REFORMEI 
LANSATE  
 
Unitatea de coordonare a reformei administraţiei publice grupul de experţi 
din cadrul Aparatului Guvernului) a efectuat un studiu la finele anului 2005 
care a avut drept scop consultarea părerilor funcţionarilor publici vizavi de 
practicile managementului resurselor umane şi de rezultatele aşteptate de la 
reforma administraţiei publice centrale.  Studiul a inclus 488 de funcţionari 
publici din 15 autorităţi ale APC.  
Opiniile exprimate de funcţionarii publici în cadrul studiului au stat la baza 
elaborării unuia dintre compartimentele Strategiei de reformă a APC.   
Potrivit rezultatelor studiului, mai mult de două treimi din funcţionarii 
publici şi-au exprimat dorinţa  de a participa la implementarea reformei 
administraţiei publice centrale. Printre rezultatele pe care le aşteaptă 
funcţionarii publici de la reforma APC sînt: servicii publice mai calitative 
oferite cetăţenilor (consideră 66% din respondenţi), serviciu public 
profesionist (aşteptat de către 81% din persoanele chestionate), creşterea 
şanselor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (consideră 
55% din respondenţi). Drept concluzie, opiniile exprimate de funcţionarii 
publici coincid în mare parte cu obiectivele Strategiei de reformă a APC.  
La capitolul managementul resurselor umane, conform rezultatelor studiului, 
diferenţa exprimată de către funcţionari dintre activitatea ideală (dorită) şi 
cea reală este considerabilă. Cel mai înalt grad de nesatisfacţie a fost 
înregistrat în cazul factorilor materiali: salariu rezonabil, beneficii în 
activitate şi pensie bună.  
Următorul grup de factori existenţi care a înregistrat un grad înalt de 
nesatisfacţie include: oportunităţi de instruire, promovare şi dezvoltarea 
carierei, siguranţa păstrării locului de muncă, aprecierea onestă a 
rezultatelor activităţii, dotarea locului de muncă cu echipament şi resurse, 
activitate/muncă cu cerinţe care aduce simţul împlinirii şi libertatea de a 
planifica şi desfăşura lucrul. Aceste date indică asupra faptului că există un 
şir de măsuri care nu implică costuri adiţionale dar pot contribui semnificativ 
la sporirea gradului de satisfacţie într-un termen relativ scurt.  



Problemele identificate de către funcţionarii publici în cadrul studiului au 
fost analizate iar acţiunile de ameliorare a situaţiei au fost incluse în planul 
de implementare a Strategiei de reformă a APC.  
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